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ปฏทิินข่าว   
วนัจนัทรท่ี์ 9 มกราคม 2560 

เวลา 08.30 – 16.30 น. : ส านกังานบริการวิชาการ จดัแสดงผลงาน 
                                      นวตักรรม ในการประกวดนวตักรรม มก. 
                                      ณ ห้องประชมุ 5,6 และ 8 ชัน้ 2 
                                      อาคารสารนิเทศ 50 ปี     
เวลา 13.30 – 16.30 น. : กองกลาง ประชมุคณะกรรมการบริหาร  
                                      มก.  ครัง้ท่ี 1/2560 ณ ห้องประชมุก าพล   
                                      อดลุวิทย์ ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี                                                                                                                
วนัองัคารท่ี 10 มกราคม 2560  
เวลา 08.30 – 12.00 น. : ส านกังานประกนัคณุภาพ ประชมุชีแ้จงผล 
                                      การประชมุคณะกรรมการนโยบาย มก. 
                                      ณ ห้องประชมุก าพล  อดลุวิทย์ ชัน้ 2                                        
                                      อาคารสารนิเทศ 50 ปี                                                
เวลา 09.00 – 12.00 น. : กองคลงั ประชมุจดัท าแผนปฏิบตัิการของ 
                                     กองคลงั ปีงบประมาณ 2560 ณ ห้อง 
                                      ประชมุ 6 ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี                                       
เวลา 09.30 – 13.00 น. : กองกลาง ประชมุคณะกรรมการจดัท า 
                                      ข้อมลูพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหา 
                                      ภมูิพลอดลุยเดช กบั มก. ครัง้ท่ี 3 ณ ห้อง 
                                      ประชมุ 8 ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี                                       
เวลา 15.00 – 16.30 น. : กองกลาง ประชมุคณะกรรมการ 
                                      อ านวยการผลิตรายการโทรทศัน์ 
                                      ครบรอบ 74 ปี มก. ณ ห้องประชมุ 8 ชัน้ 2 
                                      อาคารสารนิเทศ 50 ปี                                                  
วนัพธุท่ี 11 มกราคม 2560  
เวลา 08.00 – 12.00 น. : ส านกังานประกนัคณุภาพ ประชมุ 
                                      คณะกรรมการกลัน่กรองพิจารณาผลงาน 
                                      รางวลัคณุภาพ ครัง้ท่ี 10 ณ ห้อง  
                                      ประชมุ 8 ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี                                      
เวลา 13.30 – 16.30 น. : ส านกังานประกนัคณุภาพ ประชมุ                                        
                                      คณะกรรมการนโยบายการประกนั 
                                       
 

                                      คณุภาพ ครัง้ท่ี 1/2560 ณ ห้องประชมุ 8                                  
                                      ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี                                     
เวลา 13.30 – 16.30 น. : กองกลาง ประชมุคณะกรรมการจดังาน 
                                      เกษตรแฟร์ ปี 2560 ณ ห้องประชมุ 9  

                  ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี                                         
วนัพฤหสับดท่ีี 12 มกราคม 2560 
เวลา 08.30 – 13.00 น. : กองการเจ้าหน้าท่ี  จดัอบรม เร่ือง แนวคิด  
                                      และภาพรวมของระบบการบริหาร และ 
                                      การปฏิบตัิงาน ณ ห้องประชมุสธุรรม  
                                      อารีกลุ ชัน้ 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี   
เวลา 13.00 – 16.30 น. : กองวิเทศสมัพนัธ์ ต้อนรับและหารือร่วม 
                                      กบัผู้แทนจาก The University of  
                                      Nottingham ณ ห้องประชมุ 6 ชัน้ 2 
                                      อาคารสารนิเทศ 50 ปี     
เวลา 14.00 – 16.00 น. : กองแผนงาน ประชมุคณะกรรมการ  
                                      พฒันาทางกายภาพ ณ ห้องประชมุ 8  
                                      ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี   
วนัศกุรท่ี์ 13 มกราคม 2560       
เวลา 13.00 – 16.00 น. : กองการเจ้าหน้าท่ี ประชมุคณะกรรมการ  
                                      นโยบายการพฒันาบคุลากร ณ ห้อง 
                                      ประชมุ 5 ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี     
เวลา 13.30 – 16.30 น. : ส านกังานอธิการบดี ประชมุคณะกรรม- 
                                      การประจ าส านกังานอธิการบดี  
                                      ณ ห้องประชมุ 8 ชัน้ 2  
                                      อาคารสารนิเทศ 50 ปี     
วนัเสารท่ี์ 14 มกราคม 2560       
เวลา 08.00 – 17.00 น. :  กองกิจการนิสิต จดัโครงการสอนเสริม  
                                      ทกัษะ เร่ือง “การสอนเพ่ือจดัการความรู้  
                                      ความสามารถทัว่ไป”  
                                      ณ ห้องประชมุสธุรรม อารีกลุ ชัน้ 1                                    
                                      อาคารสารนิเทศ 50 ปี                                                               
เวลา 09.30 –  13.00 น. : ชมรมสื่อมวลชนเกษตรฯ มอบทนุการ- 
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 การประชมุทางวิชาการมอบของท่ีระลกึให้ และ รับประทานอาหารนอ าลาของผู้ เกษียณ: กลางวนัร่วมกนั 
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                                        ศกึษาแก่ บตุรหลาน ณ ห้องประชมุธีระ 
                                        สตูะบตุร ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี                                                               

                                    ปฏทิินกจิกรรม 
ขอเชญิขมการแข่งขนักฬีาสาธิตสามคัค ีคร ัง้ท่ี 41  
         โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ศนูย์วิจยัและ
พฒันาการศกึษา ขอเชิญชมการแข่งขนั “กีฬำสำธิตสำมัคคี ครัง้ที่ 
41 “นนทรีเกมส์” ภายใต้ค าขวญั “เสริมกีฬำ สร้ำงไมตรี สำน
สำมัคคี นนทรีเกมส์” ระหวา่งวนัท่ี 6 - 12 มกราคม 2560 ณ สนาม
กีฬา มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  
         เม่ือวนัท่ี 6 มกราคม เวลา 17.00 น. รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพทิกัษ์ 
นายกสภามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด ท่ีสนาม
อินทรีจนัทรสถิตย์ ชมการแสดง รวม 3 ชดุ ได้แก่ น้อมส านกึในพระ
มหากรุณาธิคณุ, การกีฬาไทย เกริกก้องเกรียงไกร และแสงประทีป
สอ่ง สาธิต นิจนิรันดร์ พร้อมด้วยขบวนพาเหรด 21 สถาบนัเข้าสูส่นาม 
และปิดท้ายด้วยการจดุคบเพลงิ ส าหรับการชิงชยัเหรียญรางวลัแรก
ของการแข่งขนัท่ีมีขึน้ในวนัเดียวกบัพิธีเปิด จากกีฬาหมากกระดาน  
          “นนทรีเกมส์” ในปีนี ้มีลงิเป็นสญัลกัษณ์ น าโชค ใช้ช่ือวา่ 
 “คณุกลมเกลียว” เป็นผู้แทนของสมัพนัธภาพอนัดี สร้างความรัก 
ความสามคัคีในกลุม่โรงเรียนสาธิต โดยแข่งขนักีฬา 17 ชนิด ได้แก่ 
กรีฑา, กอล์ฟ, ซอฟท์บอล, เซปักตะกร้อ, เทนนิส, เทเบิลเทนนิส, 
บาสเกตบอล, แบดมินตนั, เปตอง, ฟตุบอล, ฟตุซอล, ลีลาศ, 
วอลเลย์บอล, วา่ยน า้, หมากกระดาน, ฮอกกี,้ และแฮนด์บอล  
          จงึขอเชิญทกุท่าน ชมการแข่งขนัและร่วมเป็นก าลงัใจให้กบั
นกักีฬาสาธิต ทัง้ 21 สถาบนั ส าหรับ วนั เวลาการแข่งขนั และสนาม
การแข่งขนั ดไูด้ท่ี http://nontrigames kus ku. ac.th                                                                                                                                                
เปิดเช่าพื้นท่ีออกรา้นจ าหน่ายสนิคา้ในงาน “เกษตรแฟร์” 

ประจ าปี 2560  
         ส านกังานทรัพย์สิน มก. เปิดให้เช่าพืน้ท่ี เพ่ือแสดงและออกร้าน
จ าหน่ายสินค้าในงาน “เกษตรแฟร์” ประจ าปี 2560 จดัขึน้ระหวา่งวนัท่ี 
27 มกราคม – 4 กมุภาพนัธ์ 2560 ณ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
ภายใต้แนวคิด “ศาสตร์แห่งแผน่ดิน ท ากินตามค าพ่อสอน” 
ประกอบด้วย  
         โซน A  เทคโนโลยีการเกษตร เคร่ืองมืออปุกรณือิเลก็ทรอนิกส์
เคร่ืองใช้ไฟฟา เคร่ืองจกัรกลการเกษตร 
        โซน B  ต้นไม้ พนัธุ์ไม้ ไม้ดอกไม้ประดบั อปุกรณ์ตกแตง่สวน 
เคร่ืองมือการเกษตร  
        โซน C  สตัว์เลีย้ง และอปุกรณ์เก่ียวกบัสตัว์เลีย้ง  
        โซน D  ตลาดน า้ ตลาดโบราณ 

  
 

         โซน E  สินค้าเกษตรบริโภค 
        โซน F ผกัออแกนิค ผกัปลอดสารพิษ ผลไม้สด ผลไม้แปรรูป 

        โซน G  มะขามหวาน 
        โซน H  หอม กระเทียม พริกแห้ง ข้าวสาร 
          โซน I  ผ้าไหม เคร่ืองประดบั อญัมณี มลูนิธิฯ และสนิค้า
อปุโภค -บริโภค (โซนแอร์) 
          โซน M  สินค้าอปุโภคบริโภค ของบริษัทห้างร้าน 
          โซน N  Food Truck และโซน O  ศนูย์อาหาร 
           ผู้สนใจใช้พืน้ท่ี ดาวน์โหลดใบสมคัรและรายละเอียดได้ท่ี 
www.property.ku.ac.th สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี โทรศพัท์ 
02 – 561 – 4749 

ประชมุทางวิชาการ คร ัง้ท่ี 55  

          มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ จดัประชมุทางวิชาการ ครัง้ท่ี 55  
ระหวา่งวนัท่ี 31 มกราคม  – 3 กมุภาพนัธ์ 2560 ณ คณะมนษุย -
ศาสตร์ และอาคารศนูย์เรียนรวม 3 เพ่ือเปิดโอกาสให้นกัวิจยั 
นกัวิชาการ และผู้สนใจทัว่ไปเข้าร่วมประชมุและน าเสนอผลงาน 
วิจยั ทัง้ภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ใน 3 หมวดวิชาการ 12 
สาขา ได้แก่ หมวดวิชาเกษตรศาสตร์ หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และ หมวดวิชาศกึษาศาสตร์ สงัคม 
ศาสตร์และมนษุยศาสตร์    
          ทัง้นี ้เพ่ือเสริมสร้างและพฒันาคณุภาพงานวิจยั ซึง่จะเป็น
ประโยชน์ตอ่การพฒันาประเทศ และเป็นการแลกเปลี่ยนระดม
ความคิดเห็น ประสบการณ์ ระหวา่งนกัวิชาการในภาครัฐและ
เอกชน อนัจะน าไปสูแ่นวทางการวิจยั เพ่ือแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ
และสงัคมของประเทศ ดรูายละเอียดได้ท่ี 
www.annualconference.ku.ac.th           
รบัสมคัรเรียนต่อ ป. โท  

             มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมคัรบคุคลเข้าศกึษาตอ่
ในระดบัปริญญาโท ประจ าภาคต้น ปีการศกึษา 2560 ดงันี ้
          คณะมนุษยศำสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย (ภาคพิเศษ) รับ
สมคัรตัง้แตบ่ดันีถ้งึวนัท่ี 10 กมุภาพนัธ์ 2560 ผู้สนใจสมคัรด้วย
ตนเองท่ี ศนูย์จดัการศกึษาโครงการพิเศษ อาคารมนษุยศาสตร์ 1 
ชัน้ 2 โทรศพัท์  0 -2579 -5566-8 ตอ่ 2505 หรืดท่ีู wwww.thai. 
human.ku.ac.th 
              คณะสังคมศำสตร์ สาขาวิชาการบริหารและพฒันาสงัคม 
(ภาคพิเศษ) รุ่นท่ี 67 รับสมคัรตัง้แตบ่ดันีถ้ึงวนัท่ี 17 กมุภาพนัธ์ 
2560 ผู้สนใจสมคัรท่ี สาขาพฒันาสงัคม อาคารบรรเจิดคติการ 
โทรศพัท์  0 -2942 - 7880 ตอ่ 11-15  
 

http://nontrigames/

